وهيئة لندن التشريعية
التشريعية
انتخابات عمدة لندنوهيئة

6
م
ا
ي
و
1
2
20
ّ
دون التاريخ يف المذكرة.
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مرة أخرى.
التصويت يف لندن يوم  6مايو .2021
اعرف كيف تشارك من الموقع
londonelects.org.uk
عبِّر عن رأيك.

يف يوم  6مايو  2021يمكن لسكان مدينة لندن التصويت الختيار عمدة لندن و 25عضوًا يف هيئة
لندن التشريعية.
تتمثل مهمة العمدة يف جعل لندن مكانًا أفضل لكل من يزور المدينة أو يعيش أو يعمل فيها.
ويتضمن ذلك وضع السياسات ،ووضع الميزانيات ،واإلشراف عىل البرامج الكبرى ،ومناصرة لندن يف
مختلف أنحاء العالم  -كل ذلك بما يتماىش مع رؤية العمدة وخدمة مصالح لندن وسكانها.
تتألف هيئة لندن التشريعية من  25عضوًا  11 -يمثلون العاصمة بأكملها و 14تنتخبهم الدوائر
االنتخابية يف لندن.
وتعمل الهيئة بوصفها عيون سكان لندن وآذانهم يف مجلس المدينة .يحاسب األعضاء العمدة عن
طريق دراسة اإلستراتيجيات والقرارات واإلجراءات اليت يتخذها للتأكد من أنها تخدم المصلحة
العامة.

موعد التصويت

يف يوم  6مايو  2021ستُفتح مراكز االقتراع من الساعة  7صباحًا  10 -مساءً.
يجب أن تخطط للوصول إليها ولديك متسع من الوقت لإلدالء بصوتك.
إذا ستقوم بالتصويت عبر البريد ،فستتلىق بطاقات اقتراعك قبل االنتخابات .عليك التأكد من إعادتها
الساعة بحلول العاشرة مساءً يوم  6مايو .2021

من يمكنه التصويت

يمكنك المشاركة يف التصويت إذا كنت:
تبلغ من العمر  18عامًا أو أكثر يف يوم  6مايو 2021
ً
مؤهل من الكومنولث وتعيش يف لندن
بريطانيًا أو مواطنًا من االتحاد األورويب أو مواطنًا
ً
مسجل للتصويت بحلول يوم  19أبريل 2021


يمكنك التسجيل للمشاركة يف التصويت عن طريق www.gov.uk/register-to-vote
أو باالتصال بمجلسك المحيل.

أماكن التصويت

هناك  3طرق للمشاركة يف التصويت.

1

يف مركز االقتراع التابع له:
ستُرسل إليك "بطاقة االقتراع" قبل يوم  6مايو وتتضمن تفاصيل مركز االقتراع التابع له.
ّ
المدوَن عىل هذه البطاقة.
ويمكنك التصويت فقط يف مركز االقتراع
يمكن للموظفين يف مراكز االقتراع مساعدتك يف فهم بطاقات االقتراع إذا كنت يف حاجة
إىل ذلك.
ليس عليك أن تأخذ بطاقة االقتراع معك إىل مركز االقتراع لكنها ستساعد الموظفين هناك.
توقعاتك يف مركز االقتراع:
ستكون مراكز االقتراع أماكن آمنة للتصويت يف يوم  6مايو .ال تذهب إىل مركز االقتراع إذا
شعرت باإلعياء .إليك ما يمكنك فعله للمساعدة يف الحفاظ عىل سالمتك وسالمة اآلخرين:
ارت ِد الكمامة إال إذا كنت معىف من ارتدائها
ّ
نظف يديك؛ إذ سيكون معقم اليد متوفرًا
 ِ
حافظ عىل التباعد االجتمايع وأنظمة التحرك يف اتجاه واحد
أحضر معك قلمك الحبر أو الرصاص
لالطالع عىل آخر المعلومات عن كوفيد 19-وعملية االنتخابات ،تفضل بزيارة موقع انتخابات
لندن عىل www.londonelects.org.uk/Covid
إذا لم تتمكن من الذهاب إىل مركز االقتراع شخصيًا ،يمكنك التقدم بطلب
لإلدالء بصوتك عن طريق البريد أو بالوكالة.

2

عن طريق البريد:
ستُرسل إليك بطاقات اقتراعك قبل أسبوع تقريبًا من يوم االنتخابات.
ّ
صوت عىل اختياراتك وأرسلها مرة أخرى لتصل قبل الساعة العاشرة مساءً يوم  6مايو
 ِ
.2021
عليك أن تتذكر استكمال إقرار األمان بتوقيعك وتاريخ ميالدك.
إذا لم تعد أصواتك مرة أخرى يف الوقت المناسب ،فلن يتم احتسابها.
إذا نسيت إرسالها بالبريد ،يمكنك أخذ تصويتك البريدي المكتمل إىل مركز اقتراعك يف
نفس الظرف ال ُمرسل إليك.
الموعد النهايئ الستالم طلبات التصويت البريدية الجديدة وللتغييرات يف األصوات
الحالية بالبريد أو بالوكالة هو الساعة  5مساءً يوم  20أبريل .2021

3

عن طريق الوكالة:
إذا كنت غير قادر عىل الذهاب إىل مركز االقتراع يمكنك أن تطلب من شخص تثق به أن
يكون وكيلك.
وهذا يعين أنه يمكنه التصويت ً
نيابة عنك لكن عليك إبالغه بمن تريد اإلدالء بصوتك له.
الموعد النهايئ لتليق طلبات جديدة للتصويت عن طريق الوكيل (وليس بالوكالة البريدية أو
الوكالء يف حاالت الطوارئ) هو الساعة  5مساءً يوم  27أبريل .2021
الموعد النهايئ لتليق طلبات التصويت عن طريق الوكالة يف حاالت الطوارئ هو الساعة 5
مساءً يوم  6مايو .2021
تعرف عىل المزيد عىل londonelects.org.uk
@LondonElects
#LondonVotes

كيفية التصويت

ستحصل عىل  3بطاقات اقتراع للتصويت:
عمدة لندن (بطاقة االقتراع الوردية):
لديك خياران الختيار عمدة لندن.
ضع عالمة [ ]Xعىل خيارك األول يف العمود أ.
ضع عالمة [ ]Xعىل خيارك الثاين يف العمود ب.
عليك القيام باالختيار األول ،وإال فلن يتم احتساب صوتك.
يجب أن يكون كل صوت لصالح مرشح مختلف.

عضو هيئة لندن التشريعية عن الدائرة االنتخابية
(بطاقة االقتراع الصفراء):
اختَر من تريد لتمثيل منطقتك المحلية يف هيئة لندن
التشريعية.
 ّ
صوت لمرشح واحد فقط.
ضع عالمة [ ]Xبجانب اختيارك.
عضو هيئة لندن التشريعية عن مدينة لندن بأكملها
(بطاقة االقتراع البرتقالية):
اختَر من تريد لتمثيل لندن بأكملها يف هيئة لندن التشريعية.
 ّ
صوت مرة واحدة فقط.
ضع عالمة [ ]Xبجانب اختيارك.

مزيد من المعلومات
يف شهر أبريل  2021سيتلىق كل شخص مسجل للتصويت يف لندن كُتيّبًا انتخابيًا .وسوف
يتضمن هذا الكُتيّب قائمة بجميع مرشحي هيئة لندن التشريعية ،ويشمل بيانًا موجزًا صادر ًا
عن المرشحين لمنصب العمدة الذين يرتأون إصدار بيان عنهم ،ويعطيك معلومات أساسية عن
مكان وكيفية التصويت .ترقب وصوله حىت باب بيتك.
إذا كان لديك أي أسئلة ،يُرجى التواصل عبر:
info@londonelects.org.uk
لالطالع عىل آخر المعلومات عن كوفيد 19-وعملية االنتخابات ،تفضل بزيارة موقع انتخابات
لندن عىل www.londonelects.org.uk/Covid

